ธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
 ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและแอปพลิเคชั่น เติบโตตำมกำรขยำยตัวของตลำดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ซึ่งมีผลมำจำกพฤติกรรมกำรของคนในสังคมและกำรยกระดับกำร
แข่งขันธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นมำช่วยในกำรบริกำร กำรขำย กำรโฆษณำมำกขึ้น
 ในปี 2561 รำยได้จำกธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีมูลค่ำสูงถึง 17,271.96 ล้ำนบำท
เติบโตกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 17.30% โดยรำยได้ส่วนใหญ่เกิดจำกนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) 95.25%
สะท้อนโอกำสทำงธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับธุรกิจขนำดเล็ก (S) ที่มีควำมคล่องตัวสูง

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
58201 : กำรจั ด ท ำซ อฟต์ แ วร์ เ กม ส ำเร็ จ รู ป
5 8 2 0 2 : ก ำ ร จั ด ท ำ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ส ำ เ ร็ จ รู ป
*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

 ในเดือน 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวนกำรจัดตั้งธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยมี
จำนวนทั้งสิ้น 185 รำย เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2562 คิดเป็น 20.92% ทั้งนี้ ธุรกิจ
ส่วนใหญ่ดำเนินกิจกำรอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่ง เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำคัญ
ของประเทศและยังเป็นศูนย์กลำงของแหล่งธุรกิจ แหล่งอุตสำหกรรมที่พึ่งพำกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรบริหำรจัดกำร มำกถึง 61.65%

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรดำรงชีวิตมนุษย์ และ
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แทรกตัวอยู่ในวิถีชีวิตของคนในหลำยๆ ด้ำน
ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรคมนำคม กำรแพทย์ กำรศึ ก ษำ วิ ศ วกรรมและ
สถำปัตยกรรม กำรเกษตร และอุตสำหกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์
เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม ที่เขียนขึ้น
เพื่ อ ให้ค อมพิ วเตอร์ท ำงำน ซึ่ ง เสมื อ นตัว เชื่ อ มระหว่ำ งผู้ ใ ช้ ง ำนกั บ
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส ำมำรถเข้ ำ ใจกั น ได้ จึ ง เป็ น ตั ว ควบคุ ม อุ ป กรณ์
เครื่องจักร หรือกำรประมวลผลต่ำงๆ ซึ่งในอดีตซอฟต์แวร์ถูกผลิตให้
ใช้งำนบนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนำให้ใช้
งำนเพิ่มขึ้นใน Smart Device ทีเ่ รียกกันว่ำ แอพพลิเคชั่น
จำกตัวเลขรำยงำนสถิติ Digital ของ we are social พบว่ำ
ทั่วโลกมีกำรใช้ Mobile phone ถึง 67% และใช้ Social median ถึง 49%
โดยในประเทศไทยมีผู้ใช้ Mobile phone สูงถึง 134% ซึ่งสูงกว่ำจำนวน
ประชำกรในประเทศ (1 คนมีมือถือมำกกว่ำ 1 เครื่อง) แสดงให้เห็นว่ำ
พฤติก รรมในกำรใช้ ชี วิ ตของผู้ ค นในปั จ จุ บั นมั ก จะทำผ่ ำ น Mobile
phone ตั้งแต่กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน ไปจนถึงกำรซื้อขำยสินค้ำ
และบริกำร
กำรใช้งำนผ่ำนแอพพลิเคชั่นบน Smart Device ในปัจจุบันมี
ควำมสอดคล้องกับรำยงำนของ App-Annie เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชั่น ซึ่งมีอัตรำกำรดำวน์โหลดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2015
สะท้อนให้เห็นตลำดที่เติบโตตำมตลำดอุปกรณ์ Smart Device และ
คำดว่ำจะเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรพัฒนำซอฟท์แวร์รูปแบบใหม่ๆ

กราฟที่ 1 จานวนผู้ใช้ดิจิทัล
Total
Population

Mobile phone
connections

Internet
users

DIGITAL AROUND THE WORLD IN JULY 2020 (พันล้านคน)

7.79

5.19

67%
ของประชากรโลก

Active social
media users

4.54

3.80

ของประชากรโลก

ของประชากรโลก

59%

49%

DIGITAL Thailand 2020 (ล้านคน)

93.39

52.00

52.00

ของประชากรไทย

ของประชากรไทย

ของประชากรไทย

69.71

134%

75%

75%

ทีม
่ า : we are social

กราฟที่ 2 Mobile App Evolution 2020

ทีม
่ า : App-Annie
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ธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

การเติบโตของธุรกิจ
การจัดตั้งธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในปี 2563 (ม.ค.ก.ค.) มีจานวน 185 ราย ทุนจดทะเบียน มีมูลค่า 286.09 ล้านบาท
จำกข้อมูลกำรจดทะเบียนตั้งใหม่ในปี 2560 - 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ำในปี 2563 จะเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด -19 แต่ธุรกิจ กำรจัดทำซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป ยังคงมี
กำรจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกช่วงเดียวกันของปี 2562
คิ ด เป็ น 20.92% ทั้ ง นี้ มู ล ค่ ำ ทุ น จดทะเบี ย นในปี 2560 - 2562
ค่อนข้ำงผันผวน และมีกำรเพิ่มขึ้นในปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) คิดเป็น 11.70%
ธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีบทบำทสำคัญต่อธุรกิจ ใน
กำรปรับ เปลี่ย นเป็นองค์ กรยุค ดิจิ ทัล ในทุ กสำขำ เช่ น ภำคกำรผลิ ต
กำรเงิน กำรค้ำ กำรตลำด บันเทิง สุขภำพ กำรศึกษำ ฯลฯ โดยมีกำรใช้
ซอฟต์แวร์ในกำรช่วยลดต้นทุน เพิ่ม ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
และเพิ่มช่องทำงกำรบริกำร ไปจนถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมแก่สินค้ำและ
บริกำรต่ำงๆ
จานวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 กรกฎาคม 2563
ธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่ ดาเนินกิจการอยู่ จานวน
1,768 ราย คิดเป็น 0.23% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดาเนินการอยู่ทั้งสิ้น
และมูลค่าทุน 7,770.71 ล้านบาท คิดเป็น 0.04% ของธุรกิจทั้งหมด
ที่ดาเนินการอยู่
ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ด ำเนิ น กิ จ กำรในรู ป แบบบริ ษั ท จ ำกั ด จ ำนวน
1,687 รำย คิดเป็น 95.42% มีมูลค่ำทุน 7,317.59 ล้ำนบำท คิดเป็น
94.17% โดยธุ ร กิ จ นี้ ส่ ว นใหญ่ มี มู ล ค่ ำ ทุ น ไม่ เ กิ น 5 ล้ ำ นบำทสู ง ถึ ง
90.95%
กำรเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้น 41.65 เท่ำ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) โดยในปี 2560 มีกำร
เพิ่มทุนสูงถึง 240,789.48 ล้ำนบำท
การกระจายตัวของธุรกิจ
ธุ ร กิ จ การจั ด ท าซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 1,090 ราย คิ ด เป็ น 61.65% และมี
ทุนจดทะเบียน มูลค่า 6,343.89 ล้านบาท คิดเป็น 81.64%
รองลงมำ ได้ แ ก่ ภำคกลำง จ ำนวน 318 รำย ทุ น จดทะเบี ย น
710.95 ล้ำนบำท ทั้งนี้ หำกพิจำรณำรำยจังหวัดพบว่ำ มีกำรกระจำยตัว
อยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่และเขตปริมณฑล ได้แก่ ได้แก่ นนทบุรี 158 รำย
เชียงใหม่ 87 รำย และปทุมธำนี 66 รำย ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลั ก ษณะของพื้ น ที่ ที่ มี ป ระชำกรหนำแน่ น และตอบสนองต่ อ
ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร ทำให้ธุรกิจนี้กระจำยตัวอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่ำว

กราฟที่ 3 จานวนธุรกิจตั้งใหม่ (ราย)
249

240

+ 20.92 %

242

185

153

2560

2561

2562

2562

2563

(ม.ค.-ก.ค.)

(ม.ค.-ก.ค.)

กราฟที่ 4 จานวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)
478.18

459.64

+ 11.70 %

371.84

286.09

256.13

2560

2561

2562

2563

(ม.ค.-ก.ค.)

(ม.ค.-ก.ค.)

2562

กราฟที่ 5 ธุรกิจดาเนินกิจการอยู่
มูลค่าทุน 7,770.71 ลบ.

จานวน 1,768 ราย

0.54%

4.41%

5.29%

0.17%
94.17%
95.42%

บจ. 1,687 ราย
7,317.59 ลบ.

บมจ. 3 ราย
411.42 ลบ.

หจ./หสน. 78 ราย
41.71 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)
240,789.48
+ 41.65 เท่า

68,407.37

2560

2561

30,258.87

709.40

1,171.64

2562

2562

2563

(ม.ค.-ก.ค.)

(ม.ค.-ก.ค.)

ตารางที่ 1 นิติบุคคลดาเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค
ทีต
่ ั้งของ
นิติบุคคล

จานวน
ราย

ทุน
%

ล้านบาท

กทม.

1,090

กลาง

318

17.99

710.95

9.15

ตะวันออก

57

3.22

131.33

1.69

ตะวันออกเฉียงเหนือ

77

4.36

89.52

1.15

120

6.79

261.92

3.37

ใต้

91

5.15

218.01

2.81

ตะวันตก

15

0.85

15.10

0.19

เหนือ

รวม

1,768

61.65 6,343.89

%

81.64

7,770.71
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ธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจการ
จัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป มี มูลค่าการลงทุน 2,276.69 ล้านบาท
คิดเป็น 29.30% ของการลงทุนในธุรกิจ นี้ และในช่วงปี 2563 (ณ
31 ก.ค.63)
โดยสั ญ ชำติ ที่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ญี่ ปุ่ น
351.06 ล้ำนบำท คิดเป็น 4.52% สิงคโปร์ 305.34 ล้ำนบำท คิดเป็น
3.93% และอังกฤษ 266.73 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.43%
ธุรกิจไทยมีกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ กำรบริหำรจัดกำรจนก่อให้เกิด
ควำมต้องกำรซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับ
บริ ษั ท ต่ ำ งชำติ ประกอบกั บ ประเทศไทยเป็ น ฐำนกำรผลิ ต ของ
อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ในภู มิ ภ ำค เช่ น อุ ต สำหกรรมยำนยนต์ และ
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ ซอฟต์แวร์
ในกำรช่ ว ยลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรผลิ ต จึ ง ส่ ง ผล
ให้ต่ำงชำติมีควำมสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มมำกขึ้น
ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2559-2561)
รายได้รวมของกลุ่ม ธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ในปี
2559 -2561 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) 4.27% ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561 มีอัตรำกำรเจริญเติบโต
อย่ำงก้ำวกระโดดจำกปี 2560 ถึง 17.30% นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ
แยกตำมขนำดธุรกิจ พบว่ำ ธุรกิจขนำดเล็ก (S) มีรำยได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 มีรำยได้ 16,452.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
16.36% จำกปี 2560 และธุ ร กิ จ ขนำดใหญ่ (L) ปี 2561 มี ร ำยได้
128.28 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.16% จำกปี 2560
ในส่ ว นของก าไร/ขาดทุ น สุ ท ธิ ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การจั ด ท า
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย(CAGR) 2.96% ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2561
มี อั ต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตอย่ ำ งก้ ำ วกระโดดจำกปี 2559 ถึ ง 9.15%
โดยธุรกิจขนำดเล็ก (S) เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้สัดส่วนกำไรโดยรวม
เพิ่มขึ้น ซึ่งสำมำรถทำกำไรสุทธิอย่ำงก้ำวกระโดดในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 ถึง 21.59%
อย่ำงไรก็ตำม จำกแรงปรับตัวในกำรทำธุรกิจที่หันมำใช้เทคโนโลยี
และซอฟต์ แ วร์ แ อพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง
กำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริม Esports (กีฬำอิเล็กทรอนิกส์) ให้ได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย ล้วนส่งผลดีต่อธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์
ส ำเร็ จ รูป ทั้ง ในแง่ จ ำนวนธุ รกิจ ใหม่ที่มี กำรจดทะเบียนเพิ่มขึ้น และ
ผลประกอบกำรของธุรกิจทั้งรำยได้และกำไรที่เติบโตสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
- 3.58 %
1,862.82

1,731.66

2560

2561

2,361.16

2,299.49

2562

2562

(ณ 31 ก.ค.)

2,276.69

2563

(ณ 31 ก.ค.)

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
สัญชาติ

มูลค่า (ล้านบาท)

%

5,494.02

70.70

ไทย
ญี่ปุ่น
สิงคโปร
อังกฤษ
สัญชาติอื่นๆ
รวม

351.06

4.52

305.34

3.93

266.73

3.43

1,353.56

17.42

7,770.71

100

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)
อัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปี
(2559 - 2561) = 4.27%

หน่วย:ล้านบาท

20,000

40%

17,271.96

15,235.16

14,725.21

15,000

17.30%

20%

10,000
10.29%

0%

5,000
-3.35%

0
2559

-20%

2560

รายได้รวม

2561

อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ
ปีงบการเงิน

2559

รายได้รวม

2560

2561

หน่วย:ล้านบาท

13,317.64

14,139.67

16,452.88

ขนาดกลาง (M)

1,797.15

464.70

690.80

ขนาดใหญ่ (L)

120.37

120.84

128.28

15,235.16

14,725.21

17,271.96

ขนาดเล็ก (S)

รวมทุกขนาด

กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม
ขนาดเล็ก (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ่ (L)
รวมทุกขนาด

หน่วย:ล้านบาท

1,174.26

1,442.62

1,427.81

281.36

16.24

160.29

16.11

10.77

18.23

1,471.73

1,469.62

1,606.34
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อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
การบริ ห ารผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ (ROA) สู ง
โดยเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจ กำรจัดทำ
ซอฟต์ แ วร์ ส ำเร็ จ รู ป พบว่ ำ มี ก ำรเติ บ โตในอั ต รำที่ สู ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
จำกกำรบริหำรผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของธุรกิจที่ดี โดยธุรกิจขนำด
กลำง (M) มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและกำรบริหำรผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ของธุรกิจสูงกว่ำธุรกิจขนำดเล็ก (S) และขนำดใหญ่ (L)

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
ปีงบการเงิน

2559

2560

2561

ขนาดเล็ก (S)

10.25

11.60

11.91

ขนาดกลาง (M)

26.10

3.10

23.26

ขนาดใหญ่ (L)

6.02

4.16

6.87

11.50

11.12

12.42

10.34

7.14

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวมทุกขนาด

อัตรากาไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ทั้ง นี้ เมื่อพิจ ำรณำถึง อัตรำส่ว นผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และ
อัตรำกำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจ พบว่ำ ภำพรวมของกลุ่มธุรกิจในปี 2559
- 2561 มีอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เพิ่มสูง ขึ้นจำก 11.50
ในปี 2559 มำเป็น 12.42 ในปี 2561 โดยในส่วนของอัตรำกำไรสุทธิ
สำหรับธุรกิจขนำดกลำง (M) เพิ่มสูงอย่ำงก้ำวกระโดดจำก 3.54 ในปี
2560 มำเป็น 21.68 ในปี 2561

ขนาดเล็ก (S)

8.95

ขนาดกลาง (M)

15.77

3.54

21.68

ขนาดใหญ่ (L)

13.56

9.00

14.41

9.80

10.12

7.70

ขนาดกลาง (M)

-91.13

-1.65

8.94

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของกลุ่มธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์
สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ ขนำดกลำง (M) ดีขึ้นอย่ำ งต่อเนื่องจำกระดับ
0.57 ในปี 2559 มำเป็ น 0.18 ในปี 2561 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจั ด กำรเงิ น ทุ น ส ำหรั บ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ ขนำดเล็ ก (S) มี แ นวโน้ ม พึ่ ง พำเงิ น กู้ ยื ม
เพิ่ ม ขึ้ น และอำจส่ ง ผลต่ อ ภำระต้ น ทุ น ทำงกำรเงิ น และควำมเสี่ ย ง
ทำงด้ำนกำรเงินที่เพิ่มขึ้นได้ โดยเพิ่มขึ้นจำก 0.71 ในปี 2559 มำเป็น
0.94 ในปี 2561

ขนาดใหญ่ (L)

0.89

-27.40

40.89

10.25

68.66

-147.66

0.68

0.94

รวมทุกขนาด

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)
ขนาดเล็ก (S)

รวมทุกขนาด

9.71

28.28

-88.03

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)
ขนาดเล็ก (S)

0.71

ขนาดกลาง (M)
88.66% (L)
ขนาดใหญ่

0.57

0.36

0.18

0.25

0.25

0.25

0.71

0.68

0.94

รวมทุกขนาด
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คาดการณ์
จำกปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ของธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จึงคำดกำรณ์ ว่ำจำนวนธุรกิจดังกล่ำวจะมี กำรขยำยตัว
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกระแสกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ที่เพิ่มขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และจำกพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจและกำรดำรงชีวิตของคนในสังคม โดยข้อมูลจำก กำร์ทเนอร์ อิงค์
คำดกำรณ์แนวโน้มกำรใช้จ่ำยด้ำนไอทีทั่วโลกในปี 2563 ว่ำจะสูงถึง 3.9 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และยังจะคงเพิ่มสูงขึ้นอีกในปี
2564 นอกจำกนี้ ข้อมูลดังกล่ำวยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มกำรคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกจำกควำมต้องกำรเกี่ยวกับ
“ตลำดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับองค์กรในรูปแบบ Software as a Service (SaaS)” ซึ่งจะยิ่งส่งผลดีในกำรสนับสนุนธุรกิจกำรจัดทำ
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั่วโลกให้มีกำรเติบโตมำกขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรคำดกำรณ์มูลค่ำกำรใช้จ่ำยด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรไอทีของประเทศไทยในปี 2563 ว่ำจะสูงถึง 752
พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.4% จำกปี 2562 และจะคงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 สอดคล้องกับตลำดโลก นอกจำกนี้ ข้อมูลยังบ่งชี้ว่ำ
ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรมีแนวโน้มจะเติบโตรวดเร็วที่สุด แสดงให้เห็นถึงโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจกำรจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อปรับปรุงให้เหมำะสมกับธุรกิจและควำมต้องกำรที่มีควำมหลำกหลำย รวมทั้ง
มีควำมเหมำะสมในกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์อีกด้วย
ในส่วนของกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จำกกำรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่ำง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Device) ทีเ่ พิ่มขึ้น ธุรกิจควรคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญหลำยประเด็น ได้แก่
1) กำรขยำยตัวของตลำดสมำร์ทโฟนและแทบเล็ต เนื่องจำกคุณสมบัติของอุปกรณ์ในกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และสำมำรถ
ลงแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ ได้อย่ำงและสะดวก ส่งผลต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้ำงบริกำรใหม่
2) กำรเปิดให้บริกำรโครงข่ำยเชิงพำณิชย์ เพื่อให้บริกำรโทรคมนำคมสู่ยุคกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูง และคำดว่ำจะสงผลให้เกิด
กำรพัฒนำบริกำร และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ตอ้ งอำศัยประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรควำมเร็วสูง
3) รำคำจำหน่ำยสมำร์ทโฟนและแทบเล็ตที่ลดลง รวมไปถึงรำคำของแอพพลิเคชั่น ที่ไม่แพงมำกนัก จะมีผลต่อมีควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ที่จะใช้เพิ่มขึ้น
4) ช่ อ งทำงกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยที่ เ ข้ ำ ถึ ง ได้ ง่ ำ ย ผ่ ำ นช่ อ งทำงกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยที่ เ รี ย กว่ ำ “ร้ ำ นแอพพลิ เ คชั่ น ออนไลน์ ” (online
application store) ประกอบกับกำรจัดหมวดหมู่แอพพลิเคชั่นที่ง่ำยแก่กำรค้นหำ และระบบกำรชำระเงินที่สะดวกรวดเร็วเป็น
ปัจจัยสำคัญให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยบนสมำร์ทโฟน หรือแท็บเลต
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